Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2008
Certificamos que:

Jumbo Tratamento Térmico e Indústria
Mecânica Ltda.
Rodovia PR 090, Km 335
Assaí
Paraná
86220-000
Brasil

Possui o Certificado Número:

FM 603069

e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2008 para o seguinte escopo:

Projeto e fabricação de tanques de armazenamento e transporte rodoviário, vasos de pressão,
e torres de processos, reatores, trocadores de calor; equipamentos siderúrgicos, mineração,
papel e celulose, químico e petroquímico, comportas e condutos forçados e equipamentos para
geração de energia e máquinas e equipamentos em geral. Prestação de serviços de
tratamento térmico. Industrialização de estruturas metálicas marítimas e terrestres.

Assina pelo BSI:
Presidente, BSI Brasil
Data de Registro Original: 24/10/2013

Data efetiva: 24/10/2016

Data da Última Revisão 20/10/2016

Data de validade: 14/09/2018
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Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.
Um certificado eletrônico pode ser autenticado on line.
Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory
Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.
BSI Brasil: Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 18º andar - Cj. 183, Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04547-004 Telefone: +55 11 2148-9600

Certificado Nº:

FM 603069

Localização

Atividades Certificadas

Jumbo Tratamento Térmico e Indústria
Mecânica Ltda.
Rodovia PR 090, Km 335
Assaí
Paraná
86220-000
Brasil

Projeto e fabricação de tanques de armazenamento e
transporte rodoviário, vasos de pressão, e torres de
processos, reatores, trocadores de calor; equipamentos
siderúrgicos, mineração, papel e celulose, químico e
petroquímico, comportas e condutos forçados e
equipamentos para geração de energia e máquinas e
equipamentos em geral. Prestação de serviços de tratamento
térmico. Industrialização de estruturas metálicas marítimas e
terrestres.

Jumbo Indústria Mecânica Ltda.
Avenida Rio de Janeiro, 01
Assaí
Paraná
86220-000
Brasil

Projeto e fabricação de tanques de armazenamento e
transporte rodoviário, vasos de pressão, e torres de
processos, reatores, trocadores de calor; equipamentos
siderúrgicos, mineração, papel e celulose, químico e
petroquímico, comportas e condutos forçados e
equipamentos para geração de energia e máquinas e
equipamentos em geral. Prestação de serviços de tratamento
térmico. Industrialização de estruturas metálicas marítimas e
terrestres.
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